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  خورده چینزاگرس  کوهی میاني ها دریاچهي مورفومتري ها شاخصتحلیل 

  آباد) قدیم خرم(مطالعه موردي دریاچۀ 

  

  چکیده

هاي گسترده کشاورزي و  مکان مناسبی براي فعالیت ،قدیم با داشتن رسوبات ریزدانه و خاك حاصلخیز يها دریاچهبستر 

آگاهی از حدود  ،هاست. به همین دلیل نیز مکان مناسبی براي انجام این فعالیت آباد خرم. بستر دریاچۀ قدیم استصنعتی 

. بستر استریزي محیطی داراي اهمیت بسیار زیادي  ي مورفومتري دریاچه مذکور براي برنامهها شاخصدقیق و تحلیل 

و در دشت مرکزي (کرگاه) قرار دارد.  آباد خرم، استان لرستان، شهرستان خورده چیناین دریاچه در محدوده زاگرس 

پژوهش است. براي این کار  ایناصلی  هدف آن يمتر مورفوي ها شاخصتحلیل دریاچه در منطقه مورد مطالعه و  اثبات

 یرقوم مدل با مدل رقومی ارتفاعی (نقشه ها آنو انطباق  50000/1منطقه به مقیاس  توپوگرافیهاي  با استفاده از نقشه

گسترش دریاچه و رسوبات آن  متر به عنوان آخرین حد 1200ایران، منحنی میزان  يا آبراههایران) و نقشه  1یارتفاع

براي کنترل دقیق حدود دریاچه استفاده شده است. از  2یجهان یابی تیموقع ستمیسهاي زمینی،  گیري د و از اندازهشتعیین 

هاي  ترسیم منحنی هاي جدید، براي محاسبه شیب بستر دریاچه، برش، تهیه و تولید نقشه 3/93سامانه اطالعات جغرافیایی 

این دریاچه در کواترنر تشکیل و  پژوهش،ژرفا و تخمین عمق حداکثر دریاچه استفاده شده است. بر اساس نتایج  هم

متوسط به عمق  عمق نسبت  ،متر 26/32متوسط متر، عمق  75حداکثر   کیلومتر مربع، عمق 75وسعتی در حدود داراي 

بوده  80/1ساحلی خط تکامل   کیلومتر، درجه 11/55ساحلی خطمکعب، طول میلیون متر 7/2419، حجم 43/0کثر حدا 

  است.

  ، کواترنر.خورده چینزاگرس  ،آباد خرمقدیم  دریاچۀمورفومتري،  هاي کلیدي: واژه

  

  

  

  

                                                
1- Digital Elavation Model (Dem) 
2- GPS  
3- Arc Gis 9-3  
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  مقدمه

 ایفاهاي صنعتی  نقش مهمی را در ذخیره کردن آب شیرین براي استفاده حیوانات اهلی، کشاورزي و فعالیتها  دریاچه

نقش مهمی در  ،قدیم نیز با داشتن رسوباتی که حاصل رسوبگذاري آب دریاچه بوده است يها دریاچهبستر کنند.  می

انداز ژئومرفیک تاثیرگذار در   ترین چشمگستردهن و تری ي قدیم، مهمها دریاچههاي مدنی بر عهده دارند.  تشکیل کانون

اند و سواحل  هاي برودتی و رطوبتی مملو از آب بوده دورهها در  آیند. این چاله هاي مدنی در ایران به شمار می بسترکانون

هاي  مطالعه و تحلیل ویژگی ،). به همین دلیل1382است(رامشت،  هاي جمعیتی شده بعدها محل استقرار کانون ها آن

اهمیت  ریزي محیطی به منظور باال بردن سطح زندگی داراي براي برنامه ها آنو تعیین حدود دقیق  ها دریاچهمورفومتري 

   .استبسیار زیادي 

(هندسی) سطح زمین در یک سیستم  هاي ژئومتري گیري ویژگی توان براي تعیین اندازه اصطالح مورفومتري را می

ترین سطح هر  تواند در ساده اندازهاي روي زمین است که می چشم  گیري اشکال و فرم . مورفومتري اندازهکرداستفاده 

گیري شود.  اندازه، ارتفاع (بیشترین، کمترین و متوسط) و شیب اندازه :پارامترهایی چونلندفرم و در غالب 

هاي مناطق مختلف  ها به مقایسه لندفرم آورند که ژئومورفولوژیست شده این امکان را فراهم میهاي یاد گیري اندازه

 هاي ژئومتري گیري ویژگی تعیین و اندازهتوان  سنجی را می یا شکل 1مورفومتري ).96 :2008ازند (کلر و دیگران،  بپرد

ها و غیره، به کاربرد ( مقیمی و  طول، عرض، ارتفاع، قطر دانه :نظیر ،گیري یک عارضه (هندسی) و عناصر قابل اندازه

از  ؛توسط محققان مختلف انجام گرفته است ها دریاچه يمورفومتر مورد در يمتعدد قاتیتحق ).135 :1383همکار، 

 باره) تحقیقات متعددي را در2008، (4) و چراولی و سورانو2005( 3)، وگا و همکاران2000( 2و کالفرونی  :جمله

  .انجام دادند عمق کمي ها دریاچهمورفومتري 

 در اچهیدر 31 در یآب يهاتوده مختلف يها يانرژ نیانگیم از یقیدق هايشیآزما با )2002( 5آمبروستی و باربانتی

. کردند یبررس کیژئوگراف و کیمورفومتر يها یژگیو با ارتباط در را عمق کم و قیعم يها دریاچه انیم تفاوت ا،یتالیا

اکنایزکا  .آوردند دست به ها دریاچه نیا کیمتر مورفو يپارامترها و درجه حرارت مقدار نیب يدار یمعن یهمبستگ ها آن

لیو و همکاران  کردند؛را در شرایط دینامیکی مختلف بررسی  ها دریاچه) مورفومتري و باتی متریک 2011( 6و همکاران
) به بررسی 2011(  8ي چین را انجام دادند. وانیسا و همکارانها دریاچه) با استفاده از خط تقسیم آب مورفومتري 2011( 7

 9جولز و همکاران :محققان دیگري از جمله ،همچنینعمق در مناطق معتدل پرداختند.  ي کمها دریاچهمورفومتري 

)، 2002(1)، آنتونی و همکاران2001(12)، هویر2001( 11)، دولسن و همکاران1996( 10)، ترینر و همکاران1995(

                                                
1- Morphometry  
2- Rooney & Kalff 
3- Vega et al  
4- Cheruvelil & Soranno 
5- Ambrosetti & Barbanti 
6- Agnieszka et al 
7- Liu et al  
8- Vanesa et al 
9- Jules et al  
10- Trainor et al 
11- Dolson et al  
12- hoyer 
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ي آمریکا و اروپا پرداختند. برخی از ها دریاچه)، به بررسی مورفومتري 2009(3، ناکز)2005(2ي و همکارانسکریه

 اند آمدهو در گودالهاي حاصل از ساختمان زمین و ناهمواري به وجود  ساختمانی بوده اءي طبیعی داراي منشها دریاچه

هاي بسته شرایط  و ایجاد حوضه خورده چیني زاگرس ها کوهها در بین رشته  قرار گرفتن دشت). 127 :1387(زمردیان،

  به وجود آورده است. ها دریاچهمساعدي براي ایجاد 

هاي آبگیر، تجمع  هاي ژورایی و استقالل حوضه ها و ناهمواري زمینمحمودي معتقد است که پس از تثبیت ساختمان 

ي متعدد کوچک و ها دریاچهکف ناودیسی) قرار گرفته، به شکل  آبهاي روان در محل فرودهاي تاقدیسی (که باالتر از

یدایش هاي زاگرس شاهد پ در طی کواترنر و ابتداي دوران چهارم، چین خوردگی ،بزرگ در آمده و به این ترتیب

دریاچۀ  ).234 :1387ها از یکدیگر جدا افتاده بودند(زمردیان، ي فراوانی بوده که توسط خط الرأس تاقدیسیها دریاچه

هاي  (کرگاه) در طی کواترنر و ابتداي دوران چهارم، در یکی از دشت آباد خرمقدیم تشکیل شده در دشت مرکزي 

است هاي مدنی  یکی از کانون ،با چنین مکانیزمی به وجود آمد. بستر دریاچه مورد مطالعه خورده چین زاگرس کوهی میان

از  آباد خرماي را در بستر خود به وجود آورده است.  که در طول تاریخ تاکنون زندگی شهري و روستایی بسیار گسترده

از جمله غارهاي یافته، پاسنگر،  ،آباد خرممسکون دره  غارهايرود.  ي مردم ایران به شمار میها سکونتگاهنخستین 

آزمایش هاي موسترین است و بر اساس  زندگی انسان غارنشین در دوره آثارحاوي  قمرياشکفت  و گراجنه کنجی،

تحلیل  ،). به همین دلیل25 : 1361هزار سال است (گرانتوسکی، 50الی  40کنجی قدمت آثار از رادیوکربن در غار

، رو . از ایناستچه مذکور و تعیین حدود دقیق آن براي استفاده بیشتر داراي اهمیت زیادي ي مورفومتري دریاها شاخص

ي ها دریاچهي مورفومتري ها شاخصو تحلیل  حدود نییتع، اثبات به یعلم) با دالیل 1390) و بیرانوند (1389فرد ( حاتمی

   .اند پرداخته کوهدشت و سیمره مناطق درقدیم تشکیل شده 

 مورد مطالعه، دریاچۀ ي مورفومتريها شاخصو تحلیل  دریاچه در منطقه حدود نییتع اثبات، ،پژوهشهدف از این 

 8نسبت عمق ،7حداکثر  نسبت عمق متوسط به عمق ،)z( 6متوسط عمق ،)zm(5حداکثر  عمق ،)A(4دریاچه شامل وسعت

)Zr( ،9کثر طول حدا )ML( ،10حداکثر عرض )MW(، 11دریاچه حجم )V(، 12توسعه حجم )DV(،  توسعه خط

بستر دریاچه و  )s( شیب و )DL(15ساحلی  تکامل خطدرجه  ،)L( 14دریاچه ساحلی خط طول ،)CLD( 13ساحلی

  .استچگونگی تشکیل آن 

                                                                                                                                                  
13- Anthony et al  
14- Heiskary et al 
15- Noges  
1- Lake Extent  
2- maximum depth  
3- medium depth  
4- the ratio of average depth to the maximum of depth   
5- The relative depth 
6- Maximum Length 
7- Maximum Wide 
8- Lake volume  
9-Development of volume 
10- The Coastal Line Development 
11- the seaside length line  
12- degree of seaside evolution line 
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  ها و روش پژوهش داده

منطقه  توپوگرافیهاي  ي مورفومتري آن با استفاده از نقشهها شاخصبراي اثبات و تعیین حدود دریاچه در منطقه و تحلیل 

ي ایران، ها آبراههی ایران) و نقشه ارتفاع یرقوم مدل با مدل رقومی ارتفاعی (نقشه ها آنو انطباق  50000/1به مقیاس 

هاي زمینی،  گیري گسترش دریاچه و رسوبات آن تعیین شد و از اندازه متر به عنوان آخرین حد 1200منحنی میزان 

براي  3/9سامانه اطالعات جغرافیایی  ازی براي کنترل دقیق حدود دریاچه استفاده شده است. جهان یابی تیموقع ستمیس

ژرفا و تخمین عمق دریاچه استفاده  هاي هم هاي جدید، ترسیم منحنی محاسبه شیب بستر دریاچه، برش، تهیه و تولید نقشه

پارامترهاي مربوط به مورفومتري دریاچه مورفومتري دریاچه مذکور از ي ها شاخصبراي بررسی و برآورد  شده است.

از  کثر طول دریاچه حداحداکثر عرض و ساحلی، عمق حداکثر،  گیري وسعت، طول خط براي اندازهاستفاده شده است. 

ی ایران) با ارتفاع یرقوم مدل با مدل رقومی ارتفاعی (نقشه ها آنو انطباق  50000/1منطقه به مقیاس  توپوگرافیهاي  نقشه

نسبت عمق،  ،حداکثرعمق  متوسط به نسبت عمق استفاده شده است. براي محاسبه  1افزار گلوبل مپر استفاده از نرم

از روابط ریاضی مربوط به مورفومتري  توسعه حجمو  توسعه خط ساحلیحجم، عمق متوسط،  ساحلی، خط تکامل

  دریاچه استفاده شده است. 

  

  موقعیت جغرافیایی منطقه

و استان  خورده چینغربی ایران، در محدوده زاگرس   کیلومتر مربع در جنوب 123با مساحت  آباد خرمدشت مرکزي 

 33دقیقه تا  15درجه و  33شرقی و  دقیقه طول جغرافیایی 44درجه و  48دقیقه تا  17درجه و  48لرستان به مختصات 

بین  آباد خرمغربی شهرستان   مطالعه در جنوب دقیقه عرض جغرافیایی شمالی قرار گرفته است. منطقه مورد 29درجه و 

کاله،  سیاه، مدبه و سفیدکوه از شمال، ارتفاعات شهنشاه باوي، خارزار در جنوب، ارتفاعات تاف، کوه کوه کمره

دشت مذکور داراي  .)1شود(شکل  لیزه در غرب محدود می کوه در شرق، ارتفاعات یافته و سرخه کاکاشرف و یاسین

کیلومتر است.  11کیلومتر و حداکثر عرض  30کیلومتر، حداکثر طول  92کیلومتر مربع، محیط  123د مساحتی در حدو

بیخون) تا از نقطه ورود به دشت (تنگ ش آباد خرمخانه رود اند. رسوبات آبرفتی دوران چهارم سراسر دشت را پوشانده

 خالص شیب و درصد 75/0 ناخالص شیبرا با  دشت شمالی بخشکیلومتر  12انجیر) به طول  نقطه خروجی (روستاي چم

 شرقی جنوب و جنوبکیلومتر،  17از نقطه ورود به دشت تا نقطه خروجی به طول  کاکاشرف رودخانه و درصد 39/0

 رود به آباد خرم رودخانه نام با و پیوسته همهب انجیر روستاي چم نزدیک در رودخانه دو این. دکن می زهکشی را آن

  .ریزد می کشکان

 

                                                
13- Global Mapper 
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  ) نقشۀ موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 1شکل 

  

  هاي پژوهشیافته

  آباد خرماي بودن دشت مرکزي  شواهد دریاچه

د)  ؛هاي ژئوفیزیک ؛ ج) بررسیب) مشاهدات میدانی ؛منطقه 50000/1 توپوگرافیهاي  الف) شواهد موجود در نقشه

  مقاطع ژئوالکتریک.

هاي  هاي منقطع؛ روي نقشه اي دوشاخه - 1 :شامل ،منطقه 50000/1 توپوگرافیهاي  الف) شواهد موجود در نقشه

توانسته در محیط و  نمی ها آبراههاین  .اي منقطع زیادي وجود دارند ي دوشاخهها آبراههمنطقه  50000/1 توپوگرافی

در  ،القعر منطقه کشیده شوند جاي اینکه به خط زایی مبادرت کند و به به فعالیت شکل ،بستري که پوشیده از آب بوده

اي بودن منطقه، تغییر و نوسان  دریاچه ) که این نشانۀ74 :1385رامشت، اند ( سطح اساس آب قبلی دریاچه متوقف شده

منطقه تعداد زیادي از نقاط  توپوگرافیهاي  روي نقشه :نقاط ارتفاعی منفرد -2آب دریاچه در گذشته بوده است. 

یند عملکرد آبهاي ساکن یا راکد و وجود دریاچه در منطقه بوده ادهنده فر ود. این نقاط نشانش ارتفاعی منفرد دیده می

ساحلی اصلی در جنوب دریاچه و در نزدیک روستاي چشمه سرخ   موازي با خط :هاي موجود در منطقه تراس -3است. 

). به جز این 3و2هاي وجود دارد (شکلکیلومتر  5/1طول  متر و به 5اي به ارتفاع در حدود  قسمتی از یک تراس دریاچه

شود. علت تشکیل نشدن تراس در اطراف دریاچه  تراس، تراس قابل مشاهده دیگري در اطراف دریاچه دیده نمی

  ضخامت کم آب دریاچه به طرف ساحل، پارگی و تخلیه سریع آب دریاچه بوده است. 
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  ، عکس از نگارندهآباد خرماي در نزدیکی روستاي چشمه سرخ  ) تصویر از تراس دریاچه2شکل

  

   

  

        
  آباد خرم) 5656-1( 50000/1 توپوگرافی) نقشه  3شکل 

  

اي حاکم بوده است. ابتدا سیستم رودخانه و بعد از آن سیستم  دریاچه -نه هايسیستم رودخا آباد خرمدر دشت کرگاه 

دوباره حاکم شد. در  اي نهسیستم رودخا ،و خالی شدن آب دریاچه پارگی اي در این دشت حاکم شد. بعد از دریاچه

). این موضوع 4شود (شکل  اً بزرگ دیده میتدر دشت سه تراس نسب ،و رودخانه کاکاشرف آباد خرمامتداد رودخانه 

مرحله  چهارگذاشتن و پشت سر ها آنها و کاهش تدریجی آب  حاکی از باال بودن حجم زیاد آبهاي ورودي به رودخانه

انجیر) رودخانه داراي دو دیواره به  ل پارگی دریاچه (نزدیک روستاي چمفرسایش در بستر رودخانه بوده است. در مح

  (مشاهدات میدانی). استمتر است که این نتیجه آب بردگی شدید  10ارتفاع حدود 

دشت  ي متعددي در منطقه مشاهده شد.آبکندها ای ها یگال ،در بازدیدهاي میدانی از منطقه :ب) مشاهدات میدانی

. شبکه آبهاي جاري در سطح دشت متمرکز و براي استاي  ي دریاچهها ناداراي رسوبات نرم و ریزد آباد خرممرکزي 

هاي متعددي در این منطقه به  آباد به کندوکاو زمین پرداخته و باعث ایجاد گالی خرم  ۀرسیدن به سطح اساس رودخان
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-هاي ها، تخریب زمین شدن جاده ها در منطقه باعث قطع ). گسترش گالی5اند (شکل،  متر شده 5تا  2عمق حدود 

در این توان از این کار جلوگیري کرد.  ریزي دقیق می شود که با برنامه نیرو می کشاورزي و به خطر افتادن خطوط انتقال 

ها از خاك نرم و  این سفال .هاي زیادي وجود دارد سفالها  هاي باستانی زیادي وجود دارد که در روي این تپه دشت تپه

اند و نشانه مدنیت در این دشت از زمان بسیار قدیم و استفاده مردم از آب دریاچه با  ریزدانه بستر دریاچه ساخته شده

اي براي  هاي آجرپزي موجود در این دشت که از رسوبات دریاچه کوره ،هاي سفالی بوده است. همچنین استفاده از کوزه

  اي بودن دشت مرکزي(کرگاه) در گذشته است. براي دریاچه ياند، نشانه دیگر کرده پختن آجر استفاده می

  

  
  محسن رودخانۀ کاکاشرف نزدیک روستاي ده  هاي کناره ) تصویري از تراس4شکل

  

       
  خدیجه نزدیک روستاي حاج آباد خرم) تصویر یک گالی در دشت مرکزي 5شکل 
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  هاي ژئوفیزیک ج) بررسی

توسط  1347مرحله اول در سال  :هاي ژئوفیزیکی در دشت کرگاه در سه مرحله انجام شد عالوه بر موارد باال بررسی

 60سونداژ الکتریکی در مساحتی در حدود  29شناسی ایران براي مطالعات هیدرولوژي انجام گرفت. تعداد  مؤسسه آب

چهارم و مشخص ساختن عمق کف  ان ورهاي دد لعات تعیین ضخامت آبرفتکیلومترمربع انجام شد که هدف از این مطا

شناسی دشت کرگاه در این مرحله از باال به پایین  آهکی در منطقه بوده است. مقیاس مقاومت مخصوص سازندهاي زمین

  ).1(جدول  استهاي مختلف به شرح زیر  در قسمت

  

  آباد دشت خرمشناسی  قیاس مقاومت مخصوص سازندهاي زمین) م1جدول

  مقاومت مخصوص به اهم متر  نام سازند  هاي زمین شناسی دوره

  رسوبات لیمون سطحی  آبرفت دوران چهارم

  شن قلوه سنگ خشک سطحی

  شن و ماسه آبدار

10- 20  

100 - 150  

50- 100  

  20 -30  رسوبات کنگلومرایی  پلیوسن

  10  رسوبات گچی و نمکی  میوسن

  100  رسوبات آهکی آبدار  ائوسن

  1000  رسوبات آهکی آسماري  الیگومیوسن

   1392اي استان لرستان مأخذ: سازمان آب منطقه

  

  ها شامل موارد زیر است:  نتایج حاصل از این بررسی

جنوب  -غرب  هایی که در امتداد شمال سنگ کف آهکی در سراسر دشت دشت گسترده نشده و به وسیله گسل -1

  رفته است.، در عمق بیشتري فروشرق قرار دارند

 رسوبات به مربوط و متر اهم 20 مخصوص مقاومت با هادي بیش و کم الیه از منطقه کف سنگ اعظم قسمت  -  -2

  .است شده تشکیل پلیوسن

  هاي آب منطقه از دو الیه رسوبات آبرفتی و کنگلومرایی و سازندهاي آهکی تشکیل شده است. سفره -3

سونداژ الکتریکی به روش شولمبرژه  22مشاور آب و خاك با تعداد توسط گروه مهندسی  1354مرحله دوم در سال 

ند. تغییرات برآیند مقاومت مخصوص هستهکتار انجام گرفت که داراي نتایج زیر  350در سه مقطع و در مساحتی 

مخصوص دهد. تمام ارقام مقاومت  متر را در محدوده مورد مطالعه نشان می 75الکتریکی ستونی از زمین به ضخامت 

ریز و اکثر رسی و سیلتی همراه با مقدار کمی شن و  و عمدتاً مؤید وجود رسوبات دانه ظاهري در این محدوده نسبتاً کم

  .استماسه 

ها در اعماق،  هاي قدیمی و تفکیک الیه زمینی، تشخیص مسیلهاي زیر مرحله سوم با هدف مطالعات بر روي آب

آب شیرین زیرزمینی با منابع آب شور در مجاورت سازندهاي تبخیري در  برآورد ضخامت رسوبات، تعیین مرز منابع

شرقی به  مقطع الکتریکی با جهت عمومی شمال 11سونداژ الکتریک انجام گرفت. در این مرحله تعداد  73با  1360سال 

محیط آبی آرام ریز رسی نشانه عمل  ، گسترش رسوبات دانهغربی در دشت تهیه شده است. بر اساس این مطالعات جنوب
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خوردن نظم رسوبگذاري در مقاطع زمانی  هم به نشانه ،در طی مدت زمان طوالنی بوده است و پیدایش قطعات تخریبی

  ).1347، ایران آبشناسی سسهؤممحدود از فعالیت ابر سیالب در منطقه بوده است (

  مقاطع ژئوالکتریک )د

- مؤسسه آب -1 :الکتریکی در رسوبات دشت گرگاه توسطهاي ژئوفیزیک به روش  این مقاطع با توجه به بررسی

مهندسین مشاور آب  ؛سونداژ 21تعداد  1349مهندسین مشاور آبکار در سال  ؛سونداژ 22به تعداد  1347شناسی در سال 

و  هسونداژ انجام گرفت 29ژئوفیزیک تکمیلی تماب  و سونداژ 22تعداد  1352و خاك براي شرکت پارسیلون در سال 

متر بوده است و در مناطق دور از  اهم 50زیر به دست آمده است. مقاومت الکتریکی در سراسر دشت کمتر از  نتایج

داراي  ،اند یابد. مناطق مرکزي دشت که در جریان آبی آرام واقع شده متر کاهش می اهم 30هاي جانبی تا کمتر از  واریزه

گیري مطالعات ژئوفیزیک دشت کرگاه  متر است. در نتیجه اهم 25رسوبات سیلتی و رسی با مقاومت مخصوص کمتر از 

توان به صورت یک سنگلینال دانست که سازند  نکته مورد توجه این است که از نظر هیدرولوژي دشت کرگاه را می

این دشت به وسیله منحنی  ،پوشاند. همچنین تر ایالم و سروك را می هاي قدیم جوانتر مارن آهکی گورپی، آهک

  ).1347، ایران آبشناسی سسهؤممتر احاطه شده است ( اهم 50یکی ژئوالکتر

  محدوده دریاچه

دانه که میزان مقاومت  توان نتیجه گرفت که وجود رسوبات ریز با توجه به سونداژهاي ژئوالکتریک در منطقه می

. این استنشانه فعالیت آبی راکد و رسوب در محدوده دشت مرکزي  است،متر  اهم  50کمتر از  ها آنالکتریکی 

متر (خط تعادل آب) منطبق است. در نتیجه منحنی  1200با منحنی میزان  1:50000هاي توپوگرافی  محدوده در روي نقشه

  متر به عنوان حد دریاچه در نظر گرفته شد. 1200میزان 
  

  
). محدوده دریاچه در دشت مرکزي 1392اي آب لرستان(مأخذ: سازمان منطقه دآبا خرم) نقشه هم ضخامت آبرفت دشت 6شکل 

  بر این نقشه منطبق است. ،متر تعیین شده 1200که با استفاده از منحنی میزان  آباد خرم
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  زمان تشکیل دریاچه

هاي زاگرس  خوردگی ساختمان زمین و چین و در گودال حاصل از بوده ساختمانی اءدریاچۀ مذکور داراي منش

هاي ژورایی و استقالل حوضۀ آبگیر در  به وجود آمده است. پس از تثبیت ساختمان زمین و ناهمواري خورده چین

، همنطقه، تجمع آبهاي روان در طی کواترنر و ابتداي دوران چهارم در دشت مرکزي که یک ناودیس عریض بود

  .ستبه وجود آورده ا را آباد خرمدریاچه دشت مرکزي (کرگاه) 

  

  هاي مورفومتري دریاچه  ویژگی

و   اند (کلر شده تعریف زمین اندازهاي چشم و ها شکل کمی توصیف و سنجش عنوان به و مورفولوژي مورفومتري

 ،)A( دریاچه وسعت :مانند ،مورفومتري دریاچه از پارامترهاییي ها شاخصبراي تحلیل  ).121 :2002 پینتر،

حداکثر( متوسط به عمق نسبت عمق  ،)z(متوسط عمق ،)zm( حداکثر عمق
�

��
، )ML(کثر طول حدا، )Zr(نسبت عمق )،

 دریاچه ساحلی خط طول ،)CLD(توسعه خط ساحلی ،)DVتوسعه حجم ( ،)V(دریاچه حجم ،)MW(حداکثر عرض 

)L(،  ساحلی تکامل خطدرجه )DL( شیب و )s( استفاده شده است. بستر دریاچه   

  

   وسعت دریاچه

گیري وسعت دریاچه، با  نمایش دادیم. براي اندازه�KM  ) و با واحدA(را با حرف  آباد خرم قدیم دریاچۀوسعت 

ی ایران وکنترل زمینی از طریق ارتفاع یرقوم مدلبا نقشه  ها آنمنطقه و انطباق 50000/1 توپوگرافیهاي  استفاده از نقشه

پیشروي آب  متر به عنوان آخرین حد 1200منحنی میزان  ،یابی جهانی بازدید میدانی و استفاده از سیستم موقعیت

تر مساحت  . براي محاسبه دقیقتخمین زده شدکیلومتر مربع  75گذاري تعیین و وسعت دریاچه مذکور  دریاچه و رسوب

 5ایم (شکل  دریاچه سطح آن را به طبقات ارتفاعی مختلف تقسیم کرده و مساحت هر قسمت را جداگانه حساب کرده

ارتفاع بیشتر از این میزان که در جدول  ،متر است 1200). با توجه به اینکه خط ساحلی دریاچه منحنی میزان 2جدول و 

شرقی دریاچه وجود داشته است. طبق اطالعات این جدول مساحت  اي بوده که در قسمت  مربوط به جزیره ،وجود دارد

 1275این جزیره  مساحت دریاچه محاسبه شده است. ارتفاع وکیلومتر مربع است که این مساحت نیز جز 4/6این جزیره 

متري در منطقه به وجود آورده است. بیشترین مساحت دریاچه بین  150ست که یک اختالف ارتفاع متر از سطح دریا

کیلومتر مربع و کمترین مساحت آن بین طبقات ارتفاعی  6/16متر از سطح دریا به میزان  1170-1185طبقات ارتفاعی 

  ترین قسمت دریاچه بوده است.  یعنی در عمیق ؛کیلومتر مربع 7/6متر به میزان  1125 -1140
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  ) نقشه طبقات ارتفاعی بستر دریاچه  7شکل 

  

  )Zmعمق حداکثر(

متر به عنوان خط ساحلی و حداکثر گسترش دریاچه در  1200حداکثر دریاچه منحنی میزان   براي به دست آوردن عمق

یعنی نقطه خروجی آن که آب رودخانه  ؛ترین نقطه دریاچه ) پست2است. بر اساس اطالعات جدول ( نظر گرفته شده 

 75) دریاچه Zm(داکثر ح متر و در قسمت جنوب غربی دریاچه بوده است. پس عمق  1125در جریان است،  آباد خرم

  متر بوده است. 

  

  ) طبقات ارتفاعی بستر دریاچه و مساحت آن2جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ایران مدل رقومی ارتفاعینقشه  :مأخذ

  درصد مساحت منطقه  مساحت به کیلومتر مربع  طبقات ارتفاعی بستر دریاچه

1140 - 1125  7/6  9/8  

1155 - 1140  6/12  8/16  

1170 - 1155  4/14  2/19  

1185 - 1170  6/16  1/22  

1200 - 1185  4/11  2/15  

1215 - 1200  4/7  9/9  

1230 - 1215  3/4  7/5  

1245 - 1230  9/0  2/1  

1260 - 1245  7/0  9/0  

1275 - 1260  5/0  67/0  

  100  5/75  جمع
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1مق متوسطع
)z(   

عیوضی،  (جداريمحاسبه شده است  Aبه مساحت کل دریاچه Vمتوسط دریاچه از طریق تقسیم حجم دریاچهعمق

1373  :173(.          

1(                = 
�

�
  عمق متوسط 

Ζ=	
����.�

��
=   متر 32.26

  

نسبت عمق متوسط به عمق حداکثر (
�

��
(  

(حداکثر  متوسط به عمق نسبت عمق
�

��
  بوده است.  43/0براي دریاچه برابر با  ) 

2(            0.43    = 
��.��

��
  

 

2نسبت عمق
 (Zr)  

شود. نسبت حداکثر  محاسبه می (Zr)تر محاسبه مورفومتري دریاچه بیشتر در ارتباط با نسبت عمق  ي پیچیدهها شاخص

 )2009، 3آید (نوکز عمق به عنوان درصدي از میانگین قطر دریاچه در واحد سطح دریاچه به دست می

3(             �� =
��×��×√�

√��
   

  مساحت دریاچه است. ��عمق حداکثر و  zmدر این رابطه 

 �� =
��×�.��

×√�.��

√��
=    درصد     7.76

ي کراتري داراي ها دریاچه درصد دارند. 4بیشتر از  Zr ي عمیقها دریاچهدرصد دارند.  2کمتر از  Zr ها دریاچهبیشتر 

Zr 5/7  .مذکور داراي  دریاچۀدرصد هستندZr 76/7 .درصد بوده است  

  کیلومتر بوده است. 93/16حداکثر طول دریاچه  :)ML( 4حداکثر طول

  گیري شده است. اندازهکیلومتر  25/10حداکثر عرض دریاچه  :(MW) 5حداکثر عرض

  

   )V(حجم

بیشترین مساحت دریاچه و  ��، از شکل یک مخروط استفاده شده است. سطح آن  براي به دست آوردن حجم دریاچه

حداکثر عمق دریاچه در نظر گرفته شده است که  hکمترین مساحت دریاچه است. ارتفاع این مخروط  �� پایه مخروط

    ).2001، 6آید (هویربه دست می 4از رابطه 

4(    V= 
�

�
 [�� + �� +√(���  �� )]              

 V = 
��

�
  میلیون متر مکعب     2419.7 =[(75+6.7)√+75+6.7] 

                                                
1- mean depth  
2- The relative depth 
3- Tiina Noges 
۴- Maximum Length 
۵- Maximum Wide 
۶- hoyer  
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1توسعه حجم
)DV(  

توسعه حجم دریاچه از نسبت حجم دریاچه به حجم ته مخروطی که مساحتی برابر با مساحت سطح دریاچه دارد و ارتفاع 

  . )1990، 2(ویتزلآید  آن برابر است با حداکثر عمق، به دست می

�� 5از رابطه  = (3 ×
�

��
DV 6و رابطه  ( =

�×	��

(�.��×	��)� �
عمق متوسط،  Zدر این روابط  قابل محاسبه است. 

ZM عمق حداکثر وA�  .مساحت دریاچه است  

5(        �� = (3 ×
��.��

��
) = 1.3       

6(          1.3=DV=
��.��	×	��

(�.��	×	��)��
    

هستند که به  یهای یی که داراي سنگها دریاچهبراي  DVاست. میانگین  3/1این مقدار برابر با  ها دریاچهبراي بیشتر 

ي یخچالی ها دریاچهها و  یی که در کالدراها، گرابنها دریاچهدر  DVاست. مقدار  1-5/1 ،شوند سادگی فرسوده می

   بوده است. 3/1برابر با  DVمقدار  است. براي دریاچه مورد مطالعه 5/1گیرند، بیشتر از  شکل می

  

  ) DLدرجه تکامل خط ساحلی(

از آخرین تغییر و تحوالت اقلیمی یک دوره مشخص به خود  پسیعنی شکلی که دریاچه  ؛تکامل خط ساحلی دریاچه

ساحل  ،گرفته است. تکامل خط ساحلی به ماندگاري آب در دریاچه بستگی دارد. هر چه دریاچه سن بیشتري داشته باشد

  کند. آن بیشتر تکامل پیدا می

ر با وسعت دریاچه است و اي منطقه که براب نسبت طول خط ساحلی به محیط دایره )DL(درجه تکامل خط ساحلی 

            ).2009، 3دهند(دولسن و همکاران نمایش می 7را با رابطه  آن

7(        �� =
�

�√��
    

L طول خط ساحلی به کیلومتر = A تکامل خط ساحلی براي  ،= مساحت به کیلومتر مربع است. با توجه به رابطه باال

      دریاچه مورد نظر عبارت است از:

DL		   آباد خرم قدیم دریاچۀدرجه تکامل خط ساحلی  =
��.��

�√�.��×��
= 1.80  

  

 DLکراتري، کتلی  يها دریاچهاي، مانند  دایره يها دریاچهند. اکثر هست 2در حدود  DLداراي  ها دریاچه بیشتر

اي  دلیلی بر دایرهدست آمده  شود. عدد به باعث کشیده شدن شکل دریاچه می DLنزدیک به این واحد دارند. افزایش 

                                                
١-Development of volume 
٢- Wetzel 
١- Dolson et al  
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خوردگی زمین  تر تحت تأثیر ساختمان و نحوه چینبودن شکل دریاچه در گذشته بوده است. شکل دریاچه مذکور بیش

  بوده است. 

  

1توسعه خط ساحلی
)CLD(  

  آید. به دست می 8اي منطقه که برابر با وسعت دریاچه است و از رابطه  نسبت طول گستره خط ساحلی به محیط دایره

8(             ��� =
�

�×(�×�)
�
�

   

  مساحت دریاچه است. Aمحیط خط ساحلی و  Pدر این رابطه 

در نتیجه تشکیل ) CLD( دهد. کمترین مقدار توسعه خط ساحلی بیشترین تغییرات بین دو دوره زمانی را نشان می

 هاي بارانی از دوره پس ،همچنینآید.  هاي مرطوب به وجود میاي، کم عمق و کوچک در طی دوره ي دایرهها دریاچه

منعکس  )CLDشود. مزیت استفاده از ( بیشتر می )CLD(کند و مقدار  از نظر حجم افزایش پیدا می ها دریاچهنظمی  بی

) بین CLDدهنده شکل دایره است. مقدار ( نشان) CLDبراي توسعه تمام کرانه ساحلی است. ( ها دریاچهکننده پتانسیل 

ي بیضی شکل است. براي ها دریاچهدهنده  نشان 2بیشتر از ) CLDمدور و مقدار ( ي نیمهها دریاچه دهنده نشان 2تا  1

شود (وانیسا و  ) بیشتر میCLDهاي کوهستانی هستند ( ي طغیانی رودخانهها آنیی که تحت تأثیر جريها دریاچه

  ). 2011، 2همکاران

مدور  به دست آمده شکل دریاچه به نیمه است. با توجه به رقمبوده  80/1) براي دریاچه مذکور برابر با CLDمقدار (

CLD =    1.80  بوده است. این شکل متأثر از ساختمان و نحوه چین خوردگی زمین بوده است. =
��.��

�×(�.��×��)
�
�

  

  

  )L(طول خط ساحلی

  است. کیلومتر بوده 11/55مذکور برابر  ساحلی دریاچه متر طول خط 1200براساس منحنی میزان 

  

  شیب بستر دریاچه

که به سمت جنوب غربی  استدرجه  1-2) بیشترین مساحت بستر دریاچه داراي شیبی بین 3بر اساس اطالعات جدول (

که این دلیلی بر  استدرجه  94/0رسد. میانگین شیب بستر دریاچه  درجه می 2- 5محل پارگی دریاچه شیب بیشتر و به 

مورد مطالعه مربوط به  ةدرجه در محدود 5راکد بودن آب در سطح دریاچه در زمان گذشته بوده است. شیب باالتر از 

  که در سمت شرق دریاچه وجود داشته است. استاي  جزیره

  

  

  

  

                                                
1- The Coastal Line Development 
2- Vanesa et al  



  
  

 167/خورده...  کوهی زاگرس چین  هاي میان  هاي مورفومتري دریاچه تحلل شاخص

 
  قدیم خرم آباد ۀبندي شیب بستر دریاچ ) کالس3جدول

 شیب به درجه مربعمساحت به کیلومتر  درصد مساحت منطقه

68/27 9 /20 1- 0 

70/34 2 /26 2- 1 

6/24 6 /18 5-2 

11 3 /8 12- 5  

2 5/1 20-12 

 جمع 5/75 100

  ایران مدل رقومی ارتفاعی مأخذ: نقشه

 

  نابودي دریاچه  علل

به طوري  ؛افزایش یافتبا پایان یافتن آخرین دوره یخچالی، شرایط گرم و مرطوبی در ایران آغاز شد و میزان بارندگی 

رسید. متعاقب آن، آب  ،برابر میزان متوسط امروزي بود 5تا  4سال پیش به حداکثر خود که  6000تا  5500که حدود 

هاي  ). به علت حجم زیاد آب1384آبادي،  ي داخل باال آمد و به باالترین سطح خود رسید (مرادي غیاثها دریاچه

هاي اطراف که از  بر نگهداري آب و مقاومت نکردن سنگ  یش کم محیط دریاچهو گنجا آباد خرمورودي به دریاچۀ 

انجیر پارگی به وجود  نزدیک روستاي چم ،غربی دریاچه ها در قسمت جنوب جنس آهک هستند و انحالل این سنگ

عمیق در  ةهاي متعدد در سطح دریاچه و ایجاد یک در آمد و آب دریاچه به طور کامل تخلیه شد. تشکیل نشدن تراس

  .استقسمت خروجی دریاچه دلیلی بر این موضوع 

  

  
  آباد خرماي از بستر دریاچۀ قدیم عکس ماهواره )8شکل 
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  گیرينتیجه

بسته شرایط مساعدي براي ایجاد  هاي حوضهو ایجاد  خورده چیني زاگرس ها کوهها در بین رشته  قرار گرفتن دشت

دریاچۀ مورد مطالعه در ابتداي دوران چهارم و  به وجود آورده است. دوران چهارمدر طی کواترنر و ابتداي  ها دریاچه

به وجود آمده است. مطالعات  خورده چینزاگرس  کوهی میانهاي  یکی از دشت آباد خرمکواترنر، در دشت مرکزي 

اي  شاخهي دوها آبراهه منطقه مانند 50000/1 توپوگرافیهاي  هاي روي نقشه م و نشانهیالکتریک، عال ژئوفیزیک و ژئو

کنند. بر  هاي موجود در منطقه وجود دریاچه را در منطقه اثبات می منقطع، نقاط ارتفاعی منفرد در سطح دریاچه و تراس

متر را در محدوده  75تغییرات برآیند مقاومت مخصوص الکتریکی ستونی از زمین به ضخامت  ،اساس این مطالعات

دهد. تمام ارقام مقاومت مخصوص ظاهري در این محدوده نسبتاً کم و عمدتاً مؤید وجود رسوبات  مورد مطالعه نشان می

ریز رسی نشانه  ، گسترش رسوبات دانه. بر این اساساستریز و اکثر رسی و سیلتی همراه با مقدار کمی شن و ماسه  دانه

متر بوده  اهم  50کی در سراسر دشت کمتر از است. مقاومت الکتری عمل محیط آبی آرام در طی مدت زمان طوالنی بوده 

یابد. مناطق مرکزي دشت که در جریان آبی  اهم متر کاهش می 30هاي جانبی تا کمتر از  است و در مناطق دور از واریزه

گیري مطالعات  متر است. در نتیجه  اهم 25داراي رسوبات سیلتی و رسی با مقاومت مخصوص کمتر از  ،اند آرام واقع شده

توان به صورت یک  نکته مورد توجه این است که از نظر هیدرولوژي دشت کرگاه را می ،ئوفیزیک دشت کرگاهژ

این  ،پوشاند. همچنین ر ایالم و سروك را میت هاي قدیم گورپی، آهک  سنگلینال دانست که سازند جوانتر مارن آهکی

که  استهایی  یکی از کانون ،مورد مطالعه دریاچۀستر متر احاطه شده است. ب اهم 50دشت به وسیله منحنی ژئوالکتریکی 

 ،زندگی شهري و روستایی بسیار زیادي را در بستر خود در طول تاریخ تاکنون به وجود آورده است. به همین دلیل

که  ییها نساریزي محیطی به منظور استفاده ان ي مورفومتري دریاچه و تعیین حدود دقیق آن براي برنامهها شاخصتحلیل 

وسعتی در حدود داراي   دریاچه ،. براساس نتایج تحقیقاستداراي اهمیت بسیار زیادي  ،کنند در این منطقه زندگی می

 7/2419، حجم 43/0متوسط به عمق حداکثر نسبت عمق  ،متر 26/32متوسط  متر، عمق  75حداکثر  کیلومترمربع، عمق 75

بستر دریاچه با میانگین  است. بوده 80/1ساحلی  خط درجه تکامل  کیلومتر، 11/55ساحلی  خط مترمکعب، طولمیلیون 

دانه در ل شده است. این رسوبات نرم و ریزکه به این منطقه منتق استدرجه داراي حجم بسیار زیاد رسوباتی  94/0شیب 

ها و  قبیل گالی از ،هاي زیادي مقابل فرسایش آبی حساس بوده و آبهاي جاري در منطقه با فرسایش این رسوبات ژئوفرم

آبی در منطقه  توان از فرسایش اند. با تعیین دقیق حدود دریاچه می در سطح منطقه به وجود آوردهي ا هرودخانهاي  برش

آهکی  ،همچنین ؛هاي سدکننده و مقاومت نکردن سنگ  جلوگیري کرد. به علت حجم زیاد آبهاي ورودي به دریاچه

رگی به وجود آمده انجیر پا غربی دریاچه نزدیک روستاي چم در قسمت جنوبهاي آهکی  ها و انحالل سنگ بودن سنگ

عمیق در  ةهاي متعدد در سطح دریاچه و ایجاد یک در دفعه تخلیه شده است. تشکیل نشدن تراس و آب دریاچه یک

  .استقسمت خروجی دریاچه دلیلی بر این موضوع 
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